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NÄRVARANDE JUSTITIERÅD

Gertrud Lennander, Leif Thorsson, Severin Blomstrand (referent),

Kerstin Calissendorff och Per Virdesten

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Monica Björnfot Spaak

KLAGANDE

NGG

Ombud och offentlig försvarare: Advokat PM

MOTPART

Riksåklagaren

Box 5553

114 85 Stockholm

SAKEN

Häktning i utlämningsärende

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Stockholms tingsrätts beslut den 17 oktober 2008 i mål B 14213-08

__________________
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Det antecknas att NGG har yrkat att omedelbart bli försatt på fri fot och att

riksåklagaren har bestritt NGGs yrkande.

Målet föredras.

Högsta domstolen fattar följande

BESLUT

Skäl

I det överklagade beslutet har tingsrätten förklarat NGG häktad i avvaktan

på att utlämning till Norge kan verkställas. Till grund för åklagarens

häktningsyrkande låg en begäran om utlämning till Norge för verkställighet

av ett fängelsestraff om två år och två månader enligt en dom den 27 januari

2006 av Borgarting lagmannsrett.

I ärendet är upplyst att Stockholms tingsrätt den 15 oktober 2008 ogillat en

talan mot NGG om ansvar för våldtäkt. Tiden för överklagande av domen

går ut den 5 november 2008.

Så länge det inte finns någon laga kraft ägande dom i det svenska brottmålet

föreligger hinder mot utlämning enligt 6 § första stycket lagen (1959:254)

om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge (se rätts-

fallet NJA 1980 s. 28).

I 12 § andra stycket nordiska utlämningslagen finns bestämmelser om

giltighet i tiden av häktningsbeslut i utlämningsärenden. För det fall att det

föreligger sådant hinder mot utlämning som avses i 6 § första stycket
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föreskrivs att ett häktningsbeslut inte gäller under tid då personen med

anledning av misstanke om brott som där avses är berövad friheten som

anhållen eller häktad eller undergår fängelsestraff eller eljest är omhänder-

tagen i anstalt. Av detta följer motsatsvis att ett häktningsbeslut gäller, om

personen inte är frihetsberövad i det svenska målet (se prop. 1982/83:91 s.

43 ff. och 47 ff.; jfr rättsfallen NJA 1986 s. 770 och 1985 s. 20).

Med hänsyn till det anförda och då – som tingsrätten funnit – häktningsskäl

föreligger, skall NGG alltjämt vara häktad.

Slut

Högsta domstolen avslår överklagandet.

För biträde åt NGG i Högsta domstolen tillerkänns PM ersättning av

allmänna medel med ettusentrehundrafemtioen (1 351) kr avseende arbete.

Denna kostnad skall stanna på staten. I ersättningen ingår mervärdesskatt

med 270 kr.

______________________________

Monica Björnfot Spaak

Föredraget 2008-10-27

Uppvisat och lämnat för expediering 2008-10-27

______________________________

Gertrud Lennander


